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1 Підготовка
1.1

No
1
2
3
4
5

Що в собі містить комплект?

6

Компонент
Коробка з електронною платою
Датчик дощу
Датчик швидкості вітру
Сонячна панель
Датчик температури, вологості і
атмосферного тиску
Датчик вологості листя

7
8

Датчик температури ґрунту
Датчик вологості ґрунту

9

Батарея

Meteobot Pro
✔
✔
✔
✔
✔
Залежно від
замовлення
✔
✔
✔

Meteobot Mini
✔
✔
✔

✔
Залежно від
замовлення
✔
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1.2 Загальний вигляд
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1.3 Перед початком установки
Переконайтеся, що у вас є:
• Стовп (металева труба) 4–5 см в діаметрі і довжиною – для Meteobot Pro: 3 м;
для Meteobot Mini: 1,5 м;
• Драбина;
• Мобільний телефон з Android або iOS;
• SIM-карта для даних з активованою SMS-послугою (не потрібне голосове
обслуговування);

•
•

Інструменти;
Молоток (для забивання труби);

•

Помістіть датчик вологості ґрунту в чисту воду на 30 хвилин
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2 Де розмістимо станцію?
Станцію потрібно розмістити в місці, де є зона покриття Вашого мобільного оператора.
Щоб отримати найбільш точні показники, важливо розташувати станцію наступним
чином:
•
•

На рівній місцевості і в місці, характерному для цього району;
Якщо поблизу є інший об'єкт (наприклад, дерево, будівля і т. д.), станція повинна
бути встановлена на відстані, яка в 4 рази перевищує висоту об'єкта. Приклад:
якщо поблизу знаходиться 5-метрове дерево, станція повинна бути розміщена в
20 метрах від нього.

2.1 Датчик температури, вологості повітря і атмосферного тиску
•
•
•

На висоті 1,25–2 м над землею.
ПОДАЛІ ВІД:
Об'єкти, що віддають тепло – наприклад, скелі, бетон, асфальт, темні поверхні,
дахи, каміни, кондиціонери, вентиляційні отвори;
Водні та інші об'єкти, які штучно змінюють вологість повітря (наприклад, річка,
озеро і т. д.).

2.2 Датчик вітру
•
•

На висоті мінімум 2 м над землею;
Поставте його вище інших датчиків.

2.3 Датчик дощу
•
•
•

На висоті 1,10–1,90 м над землею;
Верхній отвір датчика повинен бути цілком горизонтальним;
ВАЖЛИВО: Не допускайте попадання води в датчик штучним шляхом.

•
•
•

ПОДАЛІ ВІД:
Обприскувачі;
Іригаційні системи зрошення;
Карнизи, водостічні труби, листя дерев та інші поверхні, з яких до нього може
поступати вода.

2.4 Сонячна панель
•
•

Орієнтована на південь під кутом 45⁰–60⁰ до землі;
Якщо ви не використовуєте тримач з коробки, дотримуйтесь вказаного нахилу
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3 Установка
У цьому розділі описано встановлення Meteobot Pro. Оскільки Meteobot Mini має менше
компонентів, вони можуть бути встановлені вище на стовпі.

3.1 Стовп
•
•
•

Використовуйте стовп (металева труба) 4–5 см в діаметрі і довжиною – для
Meteobot Pro: 3 м; для Meteobot Mini: 1,5 м;
Забийте його в землю – для Meteobot Pro: на 1 м; для Meteobot Mini: на 70 см;
ВАЖЛИВО: Він повинен бути абсолютно вертикальним!

3.2 Коробка з електронною платою
•
•
•

Монтується таким чином, щоб дві задні планки прикріплялися до стовпа
двома хомутами φ40-60 мм з комплекту;
Для Meteobot Pro: нижній край коробки розташований в 75 см від
верхньої частини стовпа. Знаходиться на південній стороні стовпа;
Для Meteobot Mini: нижній край коробки розташований в 40 см від
верхньої частини стовпа; Знаходиться на північній стороні стовпа.
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3.3 Датчик температури, вологості повітря і атмосферного тиску
•
•

Монтується на стовп за допомогою нижнього хомута, яким закріплена коробка;
Знаходиться на північній стороні стовпа (з протилежного боку від коробки).

3.4 Сонячна панель
•
•
•
•

Закріплюються на стовпі окремим хомутом φ40-60 мм;
Для Meteobot Pro: над коробкою; нижній край панелі не повинен упиратися в
коробку;
Для Meteobot Mini: на одному рівні з коробкою
ВАЖЛИВО: Орієнтована на ПІВДЕНЬ.
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3.5 Датчик дощу
•
•
•
•
•

Монтується на стовпі з 2 шт. хомутів φ40-60 мм з комплекту;
Для Meteobot Pro: верхній край датчика знаходиться в 5 см над стовпом;
Для Meteobot Mini: верхній край датчика знаходиться в 20 см над стовпом;
Зі східного боку стовпа;
ВАЖЛИВО: Верхній отвір датчика цілком горизонтальний.

3.6 Датчик вітру
•
•
•

Монтується на самому верху стовпа окремим хомутом φ40-60 мм з комплекту;
ВАЖЛИВО: датчик вітру знаходиться над іншими датчиками;
З західного боку стовпа.
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3.7 Датчик температури ґрунту
•
•
•
•

У землі викопується ямка і датчик заривається в неї на бажану глибину;
ВАЖЛИВО: ущільніть ґрунт, щоб поблизу датчика не було повітря;
ВАЖЛИВО: не проштовхуйте датчик в землю силою;
Якщо існує небезпека появи гризунів, помістіть кабель в трубу або іншу захисну
обгортку.

3.8 Датчик вологості ґрунту
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

ВАЖЛИВО: перед установкою датчик потрібно занурити в чисту воду на 30 хвилин;
Датчик треба розташувати в кореневій системі рослин;
Точка, в яку ставиться датчик, повинна бути характерна для поля:
o Кутові ділянки не підходять;
o Ґрунтові умови (вид, нахил та ін.) повинні бути ідентичні переважаючим
ґрунтовим умовам на всій території;
o Рослини, в кореневу систему яких встановлено датчик, повинні бути
середнього розміру. Занадто сильні або занадто слабкі рослини не
підходять.
ВАЖЛИВО: Якщо Ви використовуєте Meteobot® для управління іригаційної
системою, Вам потрібно принаймні три датчика вологості ґрунту, розташовані в
різних місцях, але на однаковій глибині – з метою надійності показань;
У землі викопується поглиблення (мін. діаметр 25 мм) і датчик акуратно
встановлюється в нього на бажану глибину;
ВАЖЛИВО: ущільніть ґрунт, щоб поблизу датчика не було повітря;
Якщо Ви свердлите отвір за допомогою свердла, треба змішати частину
викопаного ґрунту з водою, довести масу до густої консистенції. Потім влити
частину маси в поглиблення і помістити туди датчик, долити рештою бруду;

Якщо Ваша станція має кілька датчиків, повторіть процедуру для кожного з них;
ВАЖЛИВО: Не проштовхуйте датчик в землю силою;
ВАЖЛИВО: Якщо ґрунт над сенсором розтріскується під час посухи, ущільніть його;
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•
•

ВАЖЛИВО: Якщо існує небезпека появи гризунів, помістіть кабель в трубу або
іншу захисну обгортку;
Датчик дає правильні показання близько 2 років, залежно від умов (кислотності
грунту). Потім замініть його.
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3.9 Датчик вологості листя
•
•
•
•

Прикріплюється кабельними стяжками з комплекту поруч з рослиною, чия
вологість листя буде вимірюватися;
Нахил до землі становить близько 30°;
ВАЖЛИВО: Якщо він забруднений, очистіть його м'якою ганчіркою;
ВАЖЛИВО: При установці і чищенні постарайтеся його не подряпати.

3.10 З‘єднання кабелів
•
•

•

Відкрийте
кришку
коробки за допомогою
плоскої викрутки (-);
Кабелі від датчиків і
сонячної
панелі
вставляються в коробку,
протягуванням
через
кабельні вводи (круглі
отвори) з нижньої сторони
коробки;
ВАЖЛИВО: через один
отвір проходить тільки
один провідник. В іншому
випадку волога може
проникнути в ящик.
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3.11 Схема з‘єднання кабелів

1. Вставте SIM-картку у свій мобільний телефон і вимкніть PIN-код;
2. Вставте SIM-картку в гніздо для SIM-картки на електронній платі;
3. Кінці кабелів датчиків вставляються у відповідне гніздо на електронній платі, як
показано на схемі, після чого болти у гніздах затягуються невеликою викруткою;
3.1. ВАЖЛИВО: Датчик температури, вологості повітря і атмосферного тиску, датчик
вологості ґрунту і датчик температури ґрунту підключаються до електронної
плати, дотримуючись кольору кабелів, як показано на схемі;
3.2. В датчику швидкості вітру не має значення, який кабель знаходиться праворуч,
а який – зліва в гнізді. Те ж саме стосується датчика дощу і датчику вологості
ґрунту;
4. Батарея встановлюється в коробку і приєднується до електронної плати. ВАЖЛИВО:
червоний кабельний наконечник – на червону клему (+), а синій кабельний
наконечник на чорну клему (-);
5. Кабелі сонячної панелі прикріплюються до електронної плати один за другим, як
показано на схемі.
ВАЖЛИВО: Слідкуйте, щоб кабелі не доторкувалися! В іншому випадку в сонячній
панелі може виникнути коротке замикання і вона може згоріти;
6. Закрийте кришку, переконавшись, що вона щільно прилягає до корпусу;
7. Кабельні вводи затягуються загвинчуванням за годинниковою стрілкою, щоб
затягнути кабелі;
8. Звисаюча частина кабелів кріпиться кабельними стяжками до стовпа.
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4 Діагностика
На електронній платі є три діагностичних світлодіоди:
• Червоний і зелений – справа;
• Червоний – зліва.

4.1 Початковий запуск
•
•
•

При подачі живлення (при приєднанні батареї) червоний і зелений світлодіоди
праворуч починають світити безперервно;
Через кілька секунд червоний справа вимкнеться, зелений справа почне горіти
постійно, а червоний зліва – швидко блимати;
Коли пристрій підключиться до мобільної мережі, зелений світлодіод справа
згасне, а червоний зліва почне блимати з великими інтервалами.

4.2 Відправка даних
•
•

Коли пристрій почне подавати дані, послідовно загоряються червоний і зелений
світлодіоди праворуч на платі;
Коли пристрій завершить відправку даних, спочатку виключиться зелений
світлодіод, а потім червоний, що знаходиться праворуч на платі.

4.3 Відсутнє покриття мобільної мережі
•
•

Коли пристрій не може підключитися до мобільної мережі, червоний світлодіод
зліва блимає швидко, а два світлодіоди справа світять постійно;
Станція намагається підключитися до мобільної мережі три рази. Якщо у неї не
вийде, через годину вона зробить нову спробу.

4.4 З‘єднання з сервером відсутнє
•

•

•

При включенні живлення червоний і зелений світлодіоди праворуч світять
постійно, через кілька секунд червоний гасне, зелений горить постійно, червоний
світлодіод зліва починає швидко блимати. Коли пристрій підключається до
мережі, зелений світлодіод вимикається, а червоний зліва починає блимати з
великими інтервалами;
Настає момент, в який дані повинні бути відправлені на сервер – послідовно
загоряються червоний і зелений світлодіоди праворуч, червоний згасає після
проведення вимірювань, а зелений залишається світити тривалий час – пристрій
не може підключитися до сервера;
В описаній ситуації можна звернутися до служби технічної підтримки Meteobot®
на tech@meteobot.com.
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5 Отримання даних з метеостанції
Щоб отримати дані з вашої метеостанції, необхідно встановити мобільний додаток
Meteobot® на свій телефон або планшет.
Якщо у Вас вже встановлено мобільний додаток, перейдіть до наступного розділу:
«Реєстрація метеостанції».

5.1 Установка мобільного застосунку
Завантажте та встановіть програму Meteobot® з магазину додатків на свій мобільний
телефон або планшет. При першому запуску програми, Ви минете наступні кроки
початкової установки:
• Уведіть свою адресу електронної пошти. На неї Ви отримаєте код підтвердження.
Натисніть кнопку «Далі»;
• ВАЖЛИВО: Використовуйте адресу пошти, яку часто перевіряєте. На неї згодом
будете отримувати сервісну інформацію про Ваш Meteobot®;
• Перевірте свою електронну пошту на наявність коду і скопіюйте його на
наступний екран. Натисніть «Далі».
На цьому початкова реєстрація користувача закінчується, і Ви можете перейти до
реєстрації станції.

5.2 Реєстрація метеостанції
У меню програми (у верхньому лівому куті екрану) виберіть «Нова метеостанція» і
дотримуйтесь інструкцій на екрані:
• Скануйте QR-код з наліпки на метеостанції. Якщо виникає проблема зі
скануванням, натисніть кнопку «Пропустити» і на наступному екрані впишіть
серійний номер і PIN-код з етикетки;
• Виберіть назву метеостанції за Вашим бажанням;
• Зачекайте, доки Ваш телефон визначить Ваше поточне місце розташування і після
того натисніть «Далі»;
• Вкажіть назву місцеположення за бажанням.
• Заповніть дані про конфігурацію датчиків (кількість, тип, глибина і т. д).
На цьому реєстрація закінчується, і тепер ви можете спостерігати дані з Вашого
Meteobot®. Залежно від конфігурації, Вам може знадобитися до однієї години часу, доки
не будуть отримані перші дані.

5.3 Частота збору даних
За замовчуванням станція зчитує показання датчиків кожні 10 хвилин і відправляє їх
щогодини.
ВАЖЛИВО: чим частіше станція відсилає дані, тим більше споживання енергії. У зимовий
час низькі температури знижують корисну ємність батареї, і дуже часта передача даних
може привести до її виснаження.
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6 Обслуговування
Метеостанція сама по собі не потребує обслуговування, щоб функціонувати цілий рік без
перерв, але для її оптимальної роботи бажано:
• Датчик дощу – якщо його лійка забруднена, очистіть її;
• Датчик вологості листя – якщо він забруднений, очистіть його вологою ганчіркою,
намагаючись не подряпати його;
• Сонячна батарея – якщо вона брудна, очистіть її вологою ганчіркою, намагаючись
не подряпати її;
• Якщо стовп або датчики дощу, вітру і температури нахилені, випряміть їх – вони
повинні бути вертикальними;
• Якщо ґрунт навколо датчиків температури і вологості ґрунту потріскався
(наприклад, через посуху), ущільніть його. ВАЖЛИВО: Навколо них не повинно
бути повітря;
• Датчик вологості ґрунту дає правильні показання близько 2 років, залежно від
умов. Потім замініть його;
• У зимовий період стежте за рівнем заряду батареї. Якщо він опускається нижче
11,5 В, збільште інтервал передачі даних до 1 години.
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7 Усунення проблем
У цьому розділі представлені рішення у разі виникнення проблем з метеостанцією.
ВАЖЛИВО: При необхідності заміни компонента, завжди дотримуйтесь інструкцій з
розбирання з розділу 8.

7.1 Батарея не заряджається
Якщо на графіку напруги батареї показано прогресивне
падіння, без підвищення, це означає, що батарея більше не
заряджається. Якщо це відбувається в сонячні дні, наявна
проблема з зарядкою.

№
Причина
1
Сонячна панель дуже забруднена
2
Сонячна панель поламана або
пробита
3
Кабель від сонячної панель до
коробки перерваний
4

5
6

7

Рішення
Очистіть сонячну панель
Поміняйте сонячну панель

Кабель сонячної панель слід замінити.
Від’єднайте панель та відправте її до
сервісу.
Кабель від сонячної панелі
З'єднайте кабель сонячної батареї
неправильно підключений до
відповідно до схеми з'єднань в розділі
електронної плати
3.11
Кабелі батареї не з'єднані або з'єднані З'єднайте кабель батареї згідно зі
неправильно
схемою з'єднань в розділі 3.11
Немає проблем відповідно до пунктів За допомогою мультиметра виміряйте
1–4, але батарея як і раніше не
напругу між кабелями сонячної панелі
заряджається
в сонячну погоду.
• Якщо напруга вище 14 В,
замініть батарею
• Якщо напруга нижче 14 В,
замініть сонячну панель
Після заміни батареї і / або сонячної
Розберіть метеостанцію і відправте
панелі, батарея все одно не
коробку з електронною платою в сервіс
заряджається
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7.2 Станція не відправляє дані
№
1

2
3
4

Причина
Відсутня покриття мобільної мережі

Рішення
Перемістіть станцію в місце, куди сягає
зона покриття або поставте SIM-карту
іншого оператора мобільного зв'язку,
який має зону покриття у зазначеному
місці
Пошкоджена SIM-карта
Замінюється новою
Неоплачений щомісячний рахунок (з Оплатити рахунок
вашою власною SIM-картою)
Напруга батареї нижче 11 В
Див. розділ 7.1. Батарея не
заряджається

7.3 Відсутні або неправильні дані датчика
№
1
2
3
4

5

Причина
Датчик зламано
Датчик забруднений або забитий
Кабель датчика до коробки
перерваний або оголений
Кабель датчика підключений
неправильно

Датчик був замінений, але
проблема залишається

Рішення
Замініть датчик
Обережно очистіть датчик
Замініть датчик
Від'єднайте послідовно сонячну панель і
батарею, з'єднайте датчик згідно зі
схемою і відновіть джерело живлення в
зворотному порядку.
ВАЖЛИВО: Дотримуйтесь інструкцій з
установки і розбирання у відповідних
розділах керівництва.
Замініть електронну плату
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8 Демонтаж
Під час демонтажу станції або деяких її компонентів виконуйте наступну послідовність
робіт:

8.1 Демонтаж метеостанції
•
•
•

•
•
•
•

Кришка коробки відкривається за допомогою прямої викрутки (-);
Розкручуються кабельні вводи;
Від’єднується один кабель від сонячної панелі й ІЗОЛЮЄТЬСЯ. Потім інший
кабель від'єднується і також ІЗОЛЮЄТЬСЯ. Після чого кабелі виймаються з
коробки;
Від батареї від’єднуються кабельні наконечники, і вона виймається з коробки;
Один за одним від'єднуються кабелі від датчиків, а потім вони витягуються з
коробки;
Зі стовпа демонтуються всі елементи станції.
ВАЖЛИВО: Щоб витягти датчик з землі, викопайте його. НЕ тягніть за кабель.

8.2 Демонтаж датчика
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Кришка коробки відкривається за допомогою прямої викрутки (-);
Від’єднується один кабель від сонячної панелі й ІЗОЛЮЄТЬСЯ. Потім інший
кабель від'єднується і також ІЗОЛЮЄТЬСЯ. Після чого кабелі виймаються з
коробки;
Від батареї від’єднуються кабельні наконечники, і вона виймається з коробки;
Від'єднуються кабелі від відповідного датчика. Відповідні кабельні вводи
розкручуються. Кабелі датчиків виймаються з коробки.
ВАЖЛИВО: Якщо ви не поміняєте датчик відразу, вставте невеликий відрізок
кабелю в кабельний ввід і затягніть його. В іншому випадку волога може
проникнути в коробку і пошкодити електронну плату;
Демонтуйте датчик;
ВАЖЛИВО: Щоб витягти датчик з землі, викопайте його. НЕ тягніть за кабель;
Батарея поміщається в коробку і до неї під’єднуються кабельні наконечники.
ВАЖЛИВО: червоний кабельний наконечник підключається до червоної клеми (+),
а синій – до чорної клеми (-);
Кабелі сонячної батареї прикріплюються до електронної плати один за другим.
ВАЖЛИВО: Слідкуйте, щоб кабелі не доторкувалися! В іншому випадку в сонячній
панелі може виникнути коротке замикання і вона може згоріти;
Закривається кришка, слідкуючи, щоб вона щільно прилягала до корпусу;
Звисаюча частина кабелів кріпиться кабельними стяжками до стовпа.

8.3 Заміна батареї
•
•
•
•

Кришка коробки відкривається за допомогою прямої викрутки (-);
Від’єднується один кабель від сонячної панелі й ІЗОЛЮЄТЬСЯ. Потім інший
кабель від'єднується і також ІЗОЛЮЄТЬСЯ;
Від батареї від’єднуються кабельні наконечники, і вона виймається з коробки;
Нова батарея поміщається в коробку і до неї під’єднуються кабельні наконечники;
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•
•
•
•
•
•
•

ВАЖЛИВО: червоний кабельний наконечник – на червону клему (+), а синій
кабельний наконечник на чорну клему (-);
ВАЖЛИВО: До установки нової батареї не під'єднуйте кабелі до сонячній панелі!
Станція не може працювати без батареї (тобто тільки з сонячною панеллю)!;
Кабелі сонячної батареї прикріплюються до електронної плати один за другим.
ВАЖЛИВО: Слідкуйте, щоб кабелі не доторкувалися! В іншому випадку в сонячній
панелі може виникнути коротке замикання і вона може згоріти;
Закривається кришка, слідкуючи, щоб вона щільно прилягала до корпусу.

8.4 Заміна сонячної панелі
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кришка коробки відкривається за допомогою прямої викрутки (-);
Від’єднується один кабель від сонячної панелі й ІЗОЛЮЄТЬСЯ. Потім інший
кабель від'єднується і також ІЗОЛЮЄТЬСЯ. Після чого кабелі виймаються з
коробки;
Від батареї від’єднуються кабельні наконечники, і вона виймається з коробки;
Розкручуються кабельні вводи для кабеля сонячної батареї і кабель виймається з
коробки;
Знімається сонячна панель. ВАЖЛИВО: до тих пір, поки не буде встановлена нова
сонячна панель, станція може працювати тільки від батареї лише протягом 30
днів. Поставте нову сонячну панель якомога швидше!
Монтується нова сонячна панель;
Вставляється новий кабель сонячної батареї в коробку;
Батарея поміщається в коробку і до неї під’єднуються кабельні наконечники;
ВАЖЛИВО: червоний кабельний наконечник – на червону клему (+), а синій
кабельний наконечник на чорну клему (-);
Кабелі сонячної батареї прикріплюються до електронної плати один за другим.
ВАЖЛИВО: Слідкуйте, щоб кабелі не доторкувалися! В іншому випадку в сонячній
панелі може виникнути коротке замикання і вона може згоріти;
Кабельні вводи на сонячній батареї затягуються загвинчуванням за
годинниковою стрілкою;
Закривається кришка, слідкуючи, щоб вона щільно прилягала до корпусу;
Звисаюча частина кабелів кріпиться кабельними стяжками до стовпа.
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9 Технічна специфікація

Датчик
Температура повітря
Відносна вологість повітря
Атмосферний тиск
Швидкість вітру
Напрямок вітру (опція)
Кількість дощу
Інтенсивність дощу
Вологість листя (опція)
Сонячного випромінювання (опція)
Вологість ґрунту
Температура ґрунту
Сонячна панель
Батарея

Роздільна здатність
0,1 °C
0,10%
1 гПa
0,4 м/с
22,5°

Діапазон
Точність
-40 °C до +125 °C
± 0,5 °C
0 - 100%
±2%
500 - 1100 гПa
± 1 гПa
0,9 - 40 м/с
± 0,5 м/с
0° - 360°
± 3°
2
0,25 л/м - ∞
2
0,25 л/м
більше 0 °C
0,25 л/м2
0,25 л/г
0,25 - 180 л/г
0,25 л/г
2,80%
0 - 100%
± 1,4 %
10 W
1 % - 2000 W m⁻²
±1%
0,10%
0 - 100%
0,4 %
0,1 °C
-55 до +125 °C
± 0,5 °C
1В
1 - 21 В
± 0,4 В
Температура експлуатації: -28 до +50 °C
Напруга при експлуатації: 11 - 14,4 В

стр. 21 / 24

10 Захист навколишнього середовища
10.1 Утилізація
Це пристрій марковано відповідно до Директиви про відходи електричного та
електронного обладнання (WEEE) Європейського Союзу. Подбавши про те, щоб пристрій
був утилізований правильно в кінці експлуатаційного періоду, тим самим ви
допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього
середовища і здоров'я людей.
Символ
на пристрої, його упаковці або доданих документах вказує на те, що цей
пристрій не можна розглядати як побутові відходи. Замість цього його необхідно
передати в спеціалізований пункт утилізації електричного та електронного устаткування.
Утилізація матеріалів сприяє збереженню природних ресурсів. Викидайте відповідно до
місцевих правил утилізації відходів. Для отримання більш докладної інформації про
обробку, відновлення та утилізацію цього пристрою зверніться в місцеве міське
управління, службу з утилізації побутових відходів або до дилера, у якого Ви придбали
пристрій.

10.2 Інформація про батарею
Цей пристрій містить свинцево-кислотну акумуляторну батарею, яка не обслуговується.
Його було перевірено на можливість тривалої експлуатації при температурах від -28°C
до +50°C. Однак тривалий вплив екстремальних температур (нижче -15°C або вище
+45°C) скорочує термін його служби і термін служби батареї. Ніколи не допускайте, щоб
батарея працювала при температурі вище за +55°C.
Якщо батарею необхідно замінити, поводьтеся з відпрацьованим елементом відповідно
до інструкцій в розділі 10.1 «Утилізація».

11 Безпека
Будь ласка, прочитайте інструкцію до кінця, до початку роботи з пристроєм. Вона містить
важливу інформацію про правильну установку та експлуатацію. Гарантія анулюється,
якщо пошкодження спричинено внаслідок недотримання цієї інструкції з експлуатації!
Ми не несемо відповідальності за збитки, спричинені внаслідок вище зазначеного.

11.1 Загальні
Будь-яка несанкціоноване переобладнання та/або модифікація продукту неприпустиме
відповідно до європейських директив про безпеку та схвалення (CE). Пристрій повинен
працювати при напрузі живлення 12 В постійного струму (допустиме відхилення до + 20%
і -15%).
Продукт – не іграшка. Не підходить для дітей. Цей продукт призначений для
використання і зарядки лише від 12-вольтових свинцево-кислотних батарей. Ніколи не
використовуйте для зарядки інші зарядні батареї (наприклад, NiCd, NiMH, LiPo), навіть
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акумуляторні батареї, що не заряджаються! Існує небезпека виникнення пожежі та
вибуху! Технічне обслуговування, налаштування та ремонт можуть виконуватися лише
відповідно до Інструкції користувача. Завжди використовуйте оригінальні запасні
частини для обслуговування пристрою. Використання інших запасних частин може
призвести до значних пошкоджень або травмування оператора! Якщо ви помітили будьяке пошкодження, усуньте його відповідно до вказівок в Інструкції користувача.
Не використовуйте пристрій відразу після його переміщення з холодного в тепле
приміщення. Конденсація може спричинити несправності.
Перш ніж демонтувати позитивну клему, спочатку демонтуйте негативну клему
акумулятора.
Не треба робити коротке замикання з батареями або кидати їх у вогонь. Існує
небезпека виникнення пожежі або вибуху!
Пристрій використовує одноразову гелеву свинцево-кислотну батарею. Вона
містить агресивні і корозійні кислоти. Ніколи не розбирайте її! У разі контакту зі шкірою,
почистіть уражену ділянку водою з милом. У разі контакту з очима, негайно промийте
уражене око чистою, холодною проточною водою! Негайно зверніться до лікаря!

11.2 Монтаж
Пристрій повинен монтуватися відповідно до вказівок в Інструкції користувача та поза
областями дії іншого обладнання з потужним електромагнітним випромінюванням.
Пристрій призначений для використання на відкритому просторі, на висоті до 2000 м,
температура навколишнього середовища від -28°С до + 50°С, при відносній вологості
повітря від 4% до 100%, зі ступенем забруднення навколишнього середовища 3 (PD3),
напруга живлення 12 В постійного струму з допустимим відхиленням в межах + 20% і 15% і в умовах перенапруження категорії I.

11.3 Обслуговування
Цілісне очищення пристрою проводиться зволоженою у воді тканиною. Не використовуйте
агресивні або абразивні чистячі засоби.

11.4 Транспортування та зберігання
Рекомендовані умови зберігання:
Температура повітря від -4 ° C до + 40 ° C
Відносна вологість повітря від 30% до 70%, без конденсації
Рекомендовані умови транспортування:
Температура повітря від -30 ° C до + 50 ° C
Відносна вологість повітря від 30% до 70%, без конденсації

11.5 Пожежна безпека
Оцінка ризику займання та розповсюдження вогню:
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При проектуванні та реалізації пристрою використані перевірені й затверджені
компоненти і матеріали, найважливіші з яких сертифіковані. Дотримано всіх
ізоляційних відстаней, а саме:
• для основної мікропроцесорної схеми, розташованої в середовищі зі ступенем
забруднення 2 (PD2) – ізоляційні відстані на поверхні ізоляції і через повітря для
функціональної ізоляції між запаяними виходами елементів з протилежною
полярністю від одного ланцюга або між запаяними виходами елементів суміжних
ланцюгів не менше 0,45 мм.
• для додаткової мікропроцесорної схеми, розташованої в середовищі зі ступенем
забруднення 2 (PD2), ізоляційні відстані на поверхні ізоляції і через повітря для
функціональної ізоляції між запаяними виходами елементів з протилежною
полярністю одного ланцюга або між запаяними виходами елементів суміжних
ланцюгів не менше 0,45 мм.
• для плати датчиків температури повітря, відносної вологості та атмосферного тиску,
розташованої в середовищі зі ступенем забруднення 3 (PD3), ізоляційні відстані на
поверхні ізоляції та через повітря для функціональної ізоляції між запаяними виходами
елементів з протилежною полярністю одного ланцюга або між запаяними виходами
елементів суміжних ланцюгів не менше 1,1 мм.
Встановлені запобіжники у всіх ланцюгах під’єднання до живлення безпосередньо на
вході кожного джерела живлення для забезпечення надійного захисту від коротких
замикань та перевантаження.
Встановлено додаткове незалежне укріплення на всіх внутрішніх з'єднаннях, виконаних
пайкою, і забезпечено відповідне закріплення всіх з'єднувальних кабелів між окремими
елементами.
Внаслідок прийнятих заходів безпеки, можна зробити висновок, що небезпека
займання елементів в пристрої відсутня. У разі дотримання інструкцій з техніки безпеки,
та встановлення й використання, відповідно до вказівок в Інструкції користувача, ризик
пожежі або поранення відсутній.
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